Huisregels feestweek Meerkerk 30 augustus - 7 september 2019
Algemeen
Om het evenement zo veilig en gezellig mogelijk te laten verlopen heeft Oranjevereniging
Wilhelmina huisregels opgesteld. Bij aanschaf van een entreebewijs, betreding van de
evenementenlocaties en deelname aan activiteiten ga je als bezoeker automatisch
akkoord met deze huisregels.
-

Betreding van de feesttent en deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico. De
organisatie, dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn,
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade
dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch
buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

-

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie heeft het recht het programma
te wijzigen.

Toegang/NIX18
Bezoekers vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart. Kopieën hiervan worden niet geaccepteerd. Wanneer je geen
legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, kan je de toegang worden
geweigerd.
Om toegang te krijgen tot de feesttent moet je beschikken over een geldig entreebewijs.
Tickets/passe-partouts zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop en aan de kassa.
Eenmaal gekochte entreebewijzen worden niet teruggenomen.
Bij de uitgifte van de entreebewijzen vindt een leeftijdscontrole plaats. Entreebewijzen
worden in de vorm van polsbandjes uitgegeven. Hierin wordt gewerkt met 2 varianten,
namelijk: 18- en 18+. Iedereen jonger dan 18 jaar krijgt een afwijkende kleur bandje,
die voor het barpersoneel duidelijk te onderscheiden valt.
Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan
alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden bij controle
verwijderd.
Toegangscontrole
Bij het betreden van het evenement kan je worden gecontroleerd door een
veiligheidsmedewerker. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten,
medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Het
weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden ontzegd, zonder
terugbetaling van entreegelden.

Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik,
vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel
etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren naar de feesttent is niet
toegestaan. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte en mogelijke ontzegging
van toegang tot de feesttent
Kleding
Het dragen van kleding met discriminerende teksten of afbeeldingen, alsmede
clubkleding is niet gewenst. Hierop wordt gecontroleerd bij de ingang. De organisatie
houdt zich het recht voor om de toegang tot het evenement te weigeren, wanneer zij van
mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.
Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden
met de huisregels en veiligheid, moeten in de feesttent en in de directe omgeving te
allen tijde stipt opgevolgd worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en
overdracht aan de politie.
Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander
hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden niet getolereerd.
Indien je tijdens je bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook,
zal de organisatie deze schade op je (doen) verhalen en aangifte kunnen doen van
dergelijke gedragingen.
Diefstal en verlies
Als bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen. De organisatie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.
Munten
Eten en drinken kan worden verkregen met de hiervoor aangestelde munten. De munten
zijn in de feesttent verkrijgbaar bij de kassa, waar zowel contant als met pinpas kan
worden betaald. Betaling met creditcards is niet mogelijk.
Foto, video, geluidsopnamen, cameratoezicht
De organisatie maakt gebruik van foto- en videoregistratie. Een ieder die de feesttent
betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de
bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De beelden (kunnen) door de organisatie
worden gebruikt voor veiligheids- en promotiedoeleinden.
Geluidsniveau
In de feesttent kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet
aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan
het gehoor. Je kunt bijvoorbeeld oordoppen dragen en af en toe een rustige plek
opzoeken zodat je oren wat rust kunnen krijgen.
Roken
In de feesttent geldt een algeheel rookverbod. Het is toegestaan om te roken in de
buitenlucht en de daarvoor aangewezen locaties.

SSSSSSTTTTTT!!!!
Denk bij het betreden en verlaten van de feesttent aan de buren. Veroorzaak geen
overlast voor omwonenden en de nabije leefomgeving.
Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te
nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven van de huisregels kan de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder
terugbetaling van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd moet
het evenement direct worden verlaten.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.
Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de
organisatie.
Het allerbelangrijkste:
Geniet en maak er met elkaar een fantastisch feest van!

